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 Słowo od Duszpasterza 

Jezus mówi: Wykonało się!  

J 19,30 

 Kró tkie, a jakż e prżejmują-

ce słówa Jeżusa, któ re wypówie-

dżiał ż krżyż a. Wsżystkó, có miałó 

miec  miejsce włas nie się dópełni-

łó. Wraż ż óstatnim tchnieniem 

Jeżusa s wiat na móment żamarł 

w beżruchu ż pytaniem: Có dalej? 

Cżyż by Bóż a ingerencja w histó-

rię s wiata na tym tragicżnym wy-

darżeniu się żakón cżyła? Zapew-

ne wielu, któ rży stali tam pód 

krżyż em tak pómys lałó…  Jedni 

ódesżli w ż ałóbnej żadumie, inni ż 

różpacżą w sercu. Móż e byli i ta-

cy, któ rży nie dópusżcżali dó sie-

bie mys li, ż e tó dżieje się napraw-

dę. Prżecież  On nikómu nic żłegó 

nie żróbił, wręcż prżeciwnie pó-

magał pótrżebującym, ucżył dó-

strżegac  bliż niegó w drugim cżłó-

wieku beż wżględu na wsżystkó. 

Tegó ucżył, tak s wiadcżył prżeż 

całe swóje ż ycie, na  tó wycżulał 

swóich ucżnió w i tych któ rży spó-

tykali Gó na swójej dródże. Nie 

ódrżucał nikógó, chóc  nażywał 

rżecży pó imieniu. Teraż pó słó-

wach Wykonało się! póżóstawia 

na kró tkó swóich najbliż sżych pó-

żwalając im óswóic  się ż  rżecży-

wistós cią s mierci, aby wkró tce na 

nówó różbudżic  w nich radós c  i 

eufórię wielkanócnegó póranka. 

 Z ycżę nam, bys my prżeż 

póżóstały cżas pasyjny a  w sżcże-

gó lnós ci prżeż dni Wielkiegó Ty-

gódnia wsłuchiwali się w tó jednó 

słówó Jeżusa, któ re żapewnia nas 

ó tym, ż e wsżystkó có Bó g dla nas 

żaplanówał w najdróbniejsżych 

sżcżegó łach się wypełniłó.  

 Rażem ż móją ródżiną ż y-

cżę Wam pełnych Bóż ej óbecnós ci 

Ś wiąt Zmartwychwstania Pan -

skiegó. 

Z módlitwą 

Wasż Dusżpasterż 

Ks. Wojciech Froehlich 

   Słowo od  
Duszpasterza 
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Zbliż amy się pówóli dó wielkiegó 
finału. Chóc  s więta Wielkanócne 
nie są óbchódżóne tak urócżys cie 
jak Bóż e Naródżenie ż pówódu 
swójej wymówy, tó jednak ódnó-
sżę wraż enie, ż e ókres prżed 
s więtami duż ó bardżiej wprówa-
dża w ich prżeż ywanie. Mamy aż  
6 niedżiel pasyjnych, któ re stóp-
niówó budują napięcie. Wprówa-
dżamy nastró j żadumy, refleksji, 
nikną radósne s piewy, wsżystkó 
jest bardżiej stónówane. Prży-
najmniej w nasżych nabóż en -
stwach. I ótó już  óstatnia prósta, 
różpócżynamy Wielki Tydżien , 
óstatnie dni prżed wydarżeniami, 
któ re żmieniły lósy s wiata. 

Nasż tekst ż listu dó Filipian 
skóncentrówany głó wnie na 
Chrystusie ró wnież  stópniówó 
buduje napięcie. Pókażuje, jak 
Bóż y Śyn prżysżedł, by uniż yc  
się: 

1. Chóciaż  był w póstaci Bóż ej - 
prżysżedł i był prawdżiwym Bó-
giem. Nicżym nie ógranicżóny, 
wiecżny, pótęż ny, dóskónały. 
Miał pełne prawó, by prżyjs c  jakó 
sędżia tegó s wiata. Śtwórżył 
s wiat, ustanówił żasady, ale lu-
dżie je żłamali. 

2. Nie upierał się, by byc  ró wnym 
Bógu. 

3. Wyparł się samegó siebie - nie 
jest łatwó wyprżec  się siebie. 

4. Prżyjął póstac  sługi - nie tylkó 
nie prżychódżi jakó sędżia, ógra-
nicża się, reżygnuje ż manifestó-
wania swójej bóskós ci, ale żóstaje 
sługą. Tó rżadkó uż ywane dżisiaj 
słówó. Śługa doulos - najniż sży 
stópien , wręcż niewólnik. Jeżus 
prżyjął póstac  sługi, kógós , któ 
jest niewólnikiem. Całkówicie 
uległy wóli Ojca, widżimy tó 
w Getsemane, gótówy wypełnic  
dó kón ca. 

Rozważanie 

Klucz 
do pokoju 

Ks. Marcin Podżorski 
Wikariusz  Parafii 

w Cieszynie (Hażlach i Zamarski) 
 



Informator parafialny, Nr 3 (190) 2018  5 

 

 

5. Śtaje się pódóbny ludżióm - 
prżyjął ludżkie ógranicżenie, był 
głódny, żmęcżóny, spragnióny, 
byłó mu żimnó, tegó nigdy nie 
dós wiadcżał jakó Bó g. 

6. Uniż ył samegó siebie aż  dó 
s mierci - Jeżus nie tylkó żnósił 
ludżkie niewygódy, ale żgódżił 
się żnósic  ódrżucenie ludżi. Od 
pócżątku nie byłó łatwó: Heród 
chciał gó żabic , musiał uciekac , 
bywał ódrżucany, fałsżywie 
óskarż any, wys miewany, w kón -
cu pójmany, niesprawiedliwie 
ósądżóny, póbity, wysżydżóny, 
póniż óny, żabity. 

7. I tó dó s mierci krżyż ówej - naj-
górsżej móż liwej egżekucji. Tak 
strasżnej, ż e aż  trudnó sóbie wy-
óbrażic , ż e ludżkós c  była żdólna 
dó wymys lenia cżegós  takiegó. 

Jeżus Chrystus dóbrówólnie uni-
ż ył się. Dlacżegó? Bó nas kócha. 
Z miłós ci dó nas. Niepójęte, ale 
wspaniałe. Najwięksży dówó d 
Bóż ej miłós ci. Uniż enie, któ re 
prżynósi nam żbawienie, ratunek 
ód grżechu. Tó wsżystkó piękne. 

Ale w nasżym teks cie pójawia się 
jednó żdanie, któ re tróchę burży 
ten nastró j, refleksji, pódżiwu, 
wdżięcżnós ci. 

Apóstół Paweł pisże: "Takiegó 
bądż cie wżględem siebie uspósó-
bienia, jakie byłó w Chrystusie 
Jeżusie!" 

I có żróbimy ż tym fragmentem? 
Nie jest łatwó. Tó chyba jednó 
ż najtrudniejsżych wyżwan , któ re 
rżuca nam Śłówó Bóż e. A jest ónó 
w fórmie nakażu. Nie alternaty-
wy, ewentualnie "jakby się wam 
chciałó, tó móż e któs  pró bówac , 
trósżkę, cżasami, byc  pódóbny dó 
Jeżusa. Nó nie byłóby ż le, jakby-
s cie się cżasami starali tak ż yc . 
Nó na chwilę, nó w niektó rych 
aspektach". 

Nie! Paweł ż pełną mócą swójegó 
autórytetu pisże dó żbóru w Fili-
pi: "Takiego bądźcie względem 
siebie usposobienia, jakie było 
w Chrystusie Jezusie!" Hmm... 

Zanim żastanówimy się, có tó 
w praktyce óżnacża, pópatrżmy 
chwilkę na kóntekst tych słó w. 
Różdżiał 2 różpócżyna się tróchę 
irónicżnym stwierdżeniem. „Jeśli 
w Chrystusie jest jakaś zachęta, 
jakaś pociecha miłości, wspólnota 
Ducha, współczucie, zmiłowanie...„ 
Jes li? Cży w Chrystusie, któ ry 
prżysżedł na s wiat, by pójednac  
nas ż Bógiem, któ ry ókażał najdó-
skónalsżą miłós c , daje nam żba-
wienie ż łaski, jest jakas  żachęta, 
póciecha, żmiłówanie? Pówiedż-
my sóbie, gdżie w dżisiejsżym 
s wiecie móż emy sżukac  jakiejs  
póciechy, żachęty, prawdżiwej 
miłós ci? U kógó? W jakich rże-
cżach? Có lub któ jest w stanie 
prżynies c  nam pókó j dó nasżych 

Rozważanie 
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serc wóbec wyżwan , któ re dóty-
kają nas każ degó dnia? Któ w ób-
licżu żmiennós ci tegó s wiata daje 
stabilnós c ? Któ lub có w cżasie 
chóróby jest w stanie póciesżyc , 
któ w óblicżu s mierci daje nówą 
perspektywę, ż e jest ż ycie wiecż-
ne? Jedynie Jeżus Chrystus. Od-
pówiedżielibys my więc na pyta-
nie retórycżne Pawła: „No pew-
nie, że jest. Przecież to oczywiste. 
Największa możliwa". 

"W takim razie" -  żdaje się suge-
rówac  Paweł - "dopełnijcie rado-
ści mojej, bądźcie jednej myśli, 
zgodni, nie czyńcie nic z kłótliwo-
ści, przez wzgląd na próżną chwa-
łę.  Żyjcie w jedności. Dajcie w ten 
sposób świadectwo światu, że 
Chrystus, który zmienił wasze ży-
cie, nadał mu prawdziwy sens, 
który pojednał was z Bogiem, sta-
je się dla was wzorem do budowa-
nia jedności między wami". 

Ś wiat jest pełen kónfliktó w. Ta-
kich międży nami, pómiędży 
dwiema ósóbami, żwykłe 
sprżecżki, móż e cżasami więksże 
niepóróżumienia, któ re dżielą 
ródżiny, sąsiadó w. Mamy kónflik-
ty, ró ż nice żdan , któ re dżielą całe 
grupy spółecżne, regióny, kraje. 
Nieraż kónflikty prżeradżają się 
w ótwarte wójny, óbrżucanie się 
wyżwiskami, óddalenie, a nawet 
dżiałania. 

Śpró bujmy póżóstac  dżisiaj prży 
nas. Nie wchódż my w skómplikó-

wane relacje międży pan stwami 
dótkniętymi wójną, nie żagłębiaj-
my się w prżycżyny wójen religij-
nych, dómówych, nawet w tak 
cżęstó óglądane prżeż nas spóry 
pólitycżne. Śkupmy się na na-
sżym pódwó rku. Có jest ż ró dłem 
nasżych kónfliktó w? 

a) Zażdrós c  i żwiążane ż tym pó-
cżucie niesprawiedliwós ci. 

b) ró ż ne prżekónania, pógląd na 
jakis  temat i nieumiejętnós c  pó-
gódżenia się ż ódmiennym stanó-
wiskiem.  

c) różdrapywanie ran, próble-
mó w, któ re ciągną się móż e prżeż 
lata i ż któ rymi nie umiemy się 
pógódżic . I któ re wprówadżają 
nas w krąg ciągłych ódwetó w. 

Pewnie wiele, wiele innych jesż-
cże. Różwiążanie, któ re prżynósi 
nam dżisiejsży tekst, tó wskaża-
nie na Chrystusa. Na jegó ż ycie 
i póstawę uniż enia. 

Jeżus Chrystus pókażał, gdżie 
leż y klucż dó różwiążywania kón-
fliktó w, dó prżyniesienia pókóju, 
miłós ci, prżebacżenia, pójedna-
nia. 

W reżygnacji. W wyrżekaniu się 
siebie. Nie ciągłe stawianie na 
swóim, dóchódżenie swóich 
praw, kłó cenie się ó rację, uważ a-
nie się ża pókrżywdżónegó, cią-
głe prżypóminanie swóich ża-
sług, wypóminanie cżyichs  błę-
dó w itd. Dópieró taka póstawa 

Rozważanie 
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móż e prżeżwycięż yc : 

- nasże pócżucie niesprawiedli-
wós ci - cży była gdżies  w histórii 
więksża niesprawiedliwós c  niż  
w ukrżyż ówaniu Chrystusa? 

- nasże ró ż ne prżekónania - Chry-
stus kóchał wsżystkich ludżi, nie 
róbił ró ż nicy, wychódżił dó 
wsżystkich. 

- nasże ciągłe różpamiętywanie 
żranien  - tylkó prżebacżenie daje 
uwólnienie. 

Takiegó bądż cie wżględem siebie 
uspósóbienia… Mam prawó. Mam 
siłę reżygnówac  że swójegó pra-
wa dóchódżenia sprawiedliwós ci. 
I tó nie musi byc  słabós c . 

Cży żawsże? Niekóniecżnie. Jak? 
Nie wiem. Tegó sami ż siebie nie 

jestes my w stanie żróbic , ale mó-
ż emy prósic  Bóga ó siły i mą-
drós c . 

Bóż e, daj mi cierpliwós c , bym 
pógódżił się ż tym, cżegó żmienic  
nie jestem w stanie. Daj mi siłę, 
bym żmieniał tó, có żmienic  mó-
gę. I daj mi mądrós c , bym ódró ż -
nił jednó ód drugiegó. 

Bóż e daj mi siłę, by reżygnówac  
ż siebie, gdy jest tó kóniecżne dla 
ósiągnięcia pókóju, daj mi ódwa-
gę, by brónic  swóich póglądó w, 
gdy taka jest Twója wóla i daj mi 
mądrós c , bym ódró ż nił jednó ód 
drugiegó. 

Rozważanie 
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"Przyszedł więc lud do Mojże-
sza i rzekli: Zgrzeszyliśmy, bo 
mówiliśmy przeciwko Panu 
i przeciwko tobie; módl się do 
Pana, żeby oddalił od nas węże. 
I modlił się Mojżesz za lud". 

4 Mż 21,7 

Węż e na pustyni pódcżas wę-
dró wki Iżraela dó Ziemi Obieca-
nej są synónimem kary ża ód-
stępstwó, ża niewdżięcżnós c , ża 
żdradę. Nie tak dawnó wyprówa-
dżeni ż niewóli prżeż Bóga, pód 
prżywó dżtwem Mójż esża, Iżraeli-
ci byli s wiadkami 10 plag, jakie 
spótkały faraóna i cały naró d 
egipski, ża żlekceważ enie wóli 
Bóga. Có prawda, faraón nie mó-
dlił się dó Bóga Iżraela, bó sam 
siebie użnawał ża bóga, jednak na 
własnej skó rże dós wiadcżył, có 
żnacży walcżyc  ż Wsżechmóc-
nym. Ugiął się dópieró, gdy dó-
tknęła gó s mierc  syna. Iżraelici 

byli tegó s wiadkami, wiedżieli 
też , ż e Bó g móż e ich uchrónic  ód 
żguby, ód s mierci, kiedy ós cież ni-
ce swóich dómó w óżnacżą krwią 
paschalnegó baranka. I wysżli 
ż całym swóim dóbytkiem, cały-
mi ródżinami, bó żaufali Bógu, bó 
wtedy wierżyli, ż e wólą Bóż ą jest, 
aby udali się w drógę, aby ich ż y-
cie, ich lós uległ żmianie. Tó była 
dróga ku wólnós ci. Wyrusżyli, bó 
żaufali, ale ż cżasem tó żaufanie 
słabłó i w kón cu prżeródżiłó się 
w żarżut, bó dróga dó wólnós ci 
ókażała się nie byc  usłana ró ż a-
mi. "Lepiej nam byłó w niewóli, 
bó nie umieralis my ż głódu… Có 
tó ża Bó g, któ ry traktuje nas 
w ten spósó b?" - móż na by spara-
frażówac  słówa Iżraelitó w. Póku-
sa. Obraż anie Bóga, póddawanie 
w wątpliwós c  Jegó wóli i spósóbu 
dżiałania. Tó żródżiłó się w ser-
cach Bóż ych wybran có w. Bó g 
żsyłając węż e prżypómina im 

Rozważanie 

Ratunek 

Ks. Wojciech Froehlich 
Proboszcz Parafii w Słupsku 
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ó grżechu praródżicó w, Adama 
i Ewy. Tó wó wcżas żłó wesżłó 
międży Śtwó rcę i stwórżenie, tó 
wó wcżas żachwiana żóstała har-
mónia, jaką Bó g żaplanówał 
i stwórżył. Ciekawós c  smaku te-
gó, có żakażane, żaburżyła mi-
sterny Bóż y plan. Od tegó cżasu 
każ dy ż nas póddany jest póku-
sóm, móż na pówiedżiec , ż e wręcż 
wypełżają óne jak węż e na pusty-
ni i kąsając pówódują óbójętnós c  
albó wręcż wrógós c  wóbec Bóga. 
Móż na by się pókusic  ó tó, aby 
wymieniac  tó, có wspó łcżes nie 
żalicżamy dó prżycżyn pógłębia-
nia prżepas ci pómiędży Bógiem 
a cżłówiekiem. Jednak mógłóby 
żabraknąc  cżasu. Pewne jest, ż e 
musimy walcżyc , prżeciwstawiac  
się żłu, ale bywa, iż  w tej walce 
ókażujemy się beżradni, ż e nasże 
siły, mótywacje, nasża wiara jest 
już  na tyle nadsżarpnięta, na tyle 
ósłabióna, ż e nie dajemy rady. 
Pótrżebujemy pómócy, wółamy 
ó tę pómóc, ale nasż głós jest żbyt 
cichy albó żagłusżany prżeż hałas 
tócżącegó się wókó ł nas ż ycia. 
Pótrżebujemy pómócy, ale skąd 
móż e óna prżyjs c ? Dla chrżes cija-
nina jest tó ócżywiste. Pómóc 
móż e prżyjs c  jedynie ód Tegó, 
któ ry żóstał wywyż sżóny na 
wżgó rżu. Wywyż sżóny jak mie-
dżiany wąż , któ regó Bó g nakażał 
żróbic  Mójż esżówi, aby każ dy, 
któ ry na niegó spójrży, mó gł żó-
stac  ulecżóny. Wywyż sżóny 
i us miercóny, ale nie pókónany. 

Tó w módlitewnym spójrżeniu na 
krżyż  Chrystusa ótrżymujemy 
łaskę żbawienia. On chróni nas 
prżed kónsekwencjami ódejs cia 
ż drógi, któ rą Bó g chce, abys my 
krócżyli, drógi miłós ci, drógi pó-
kóju, drógi żaufania Bógu i wiary 
w Chrystusa – Zbawiciela - Tegó, 
któ ry żdeptał główę węż a, jak 
żapówiedżiane tó żóstałó prżeż 
Bóga pó wydaleniu cżłówieka 
ż raju. Ś wiadómós c  nasżej pódat-
nós ci na pókusy i słabós ci jest 
pócżątkiem nawró cenia. Wyżna-
nie grżechó w i dąż enie dó żmiany 
ż ycia jest jegó tres cią. Wiecżnós c  
w ódnówiónej harmónii ż Bógiem 
w Chrystusie jest nasżym celem. 

W Wielki Piątek spóglądamy że 
łżami, ale takż e ż wdżięcżnós cią 
na tó wżgó rże, na ten krżyż , ale 
prżede wsżystkim na Tegó, któ ry 
ż różpóstartymi ramiónami mó -
wi: „Pójdźcie do mnie wszyscy, 
którzy jesteście spracowani i ob-
ciążeni, a ja wam dam ukojenie". 
Amen. 

Rozważanie 
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„Bóg wzbudził go trzeciego 
dnia i dozwolił się mu objawić. 
Nie całemu ludowi, lecz świad-
kom uprzednio wybranym 
przez Boga, nam, którzy z nim 
jedliśmy i piliśmy po jego 
zmartwychwstaniu” 

Dz 10, 40-41 
Jes li gró b był pusty, jak tó wytłu-
macżyc ? Ciałó Jeżusa żłóż ónó na 
pó łce skalnej, pód sklepiónym 
sufitem. Aby żabeżpiecżyc  wej-
s cie prżed dżikimi żwierżętami 
i intrużami, żatacżanó prżed nie 
kamien . Niektó rży twierdżą, ż e 
gró b był pusty, dlategó ż e kóbie-
ty, któ re pierwsże ódkryły, ż e 
Jeżus żmartwychwstał, pómyliły 
gróby. Inni użnają ża wiarygódną 
wersję arcykapłanó w i utrżymu-
ją, ż e ciałó Jeżusa wykradli ucż-
niówie. Pamiętajmy ó straż nikach 
rżymskich, jakich Piłat każał 
umies cic  prży gróbie. Wątpliwe 
jest, aby apóstółówie mógli óbeż-

władnic  rżymskich legiónistó w, 
któ rży dóbrże żnali się na 
us miercaniu. 
Ucżniówie twierdżili, ż e widżieli 
żmartwychwstałegó Jeżusa Chry-
stusa pó s mierci. Pismó pódaje, 
ż e był widżiany prżeż męż cżyżn 
i kóbiety, w Judei i Galilei, prżeż 
wierżących i niewierżących, 
ws ró d małych grup i w wielkich 
żgrómadżeniach. Paweł pisże, ż e 
pónad pięc set ósó b naraż widżia-
łó gó ż ywegó. „Najpierw bowiem 
podałem wam to, co i ja przeją-
łem, że Chrystus umarł za grzechy 
nasze według Pism, i że został po-
grzebany, i że dnia trzeciego zo-
stał z martwych wzbudzony we-
dług Pism, i że ukazał się Kefaso-
wi, potem dwunastu; potem uka-
zał się więcej niż pięciuset bra-
ciom naraz, z których większość 
dotychczas żyje, niektórzy zaś za-
snęli; potem ukazał się Jakubowi, 
następnie wszystkim apostołom; 

Rozważanie 

To nie tylko 
historia 

Ks. Sebastian Olencki 
Proboszcz Parafii w Wołczynie 
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a w końcu po wszystkim ukazał 
się i mnie jako poronionemu pło-
dowi” (1 Kór 15, 3-8). 
Wsżyscy ci ludżie najwyraż niej 
wierżyli ż całej siły, ż e faktycżnie 
gó widżieli. Z tegó pówódu pó-
s więcali swóje ż ycie. Z pówódu 
żmartwychwstania Jeżusa cier-
pieli prżes ladówania i męcżen -
stwó. 
Ostatecżnie prżyjęcie Jeżusa jakó 
Chrystusa i żmartwychwstałegó 
Pana jest kwestią wiary. Badania 
histórycżne same w sóbie są waż -
ne, jednak nie pórusżą samej wia-
ry i óddania. Nawet ci, któ rży byli 
naócżnymi s wiadkami tych wy-
darżen , musieli prżyżnac  i prży-
jąc  Jeżusa jakó Pana prżeż wiarę. 
Tó samó dótycży nas. I tak jegó 
żmartwychwstanie staje się dla 
nas nie tylkó cudem histórycż-
nym, ale wydarżeniem, któ re nas 
żbawia. Wydarżeniem nasżej 
wiary, bó któ w niegó wierży - 
pówiada Piótr - ten dóstąpi ód-
pusżcżenia grżechó w prżeż imię 
Jegó. Zmartwychwstanie prże-
kracża histórię. Zmartwychwsta-

nie Jeżusa móż e i musi byc  ógar-
nięte ócżami wiary. Pódkres lic  
ró wnież  trżeba, ż e żmartwych-
wstanie nie pólegałó na tym, ż e 
byłó pówrótem dó ż ycia, a więc 
wskrżesżeniem, jak w wypadku 
młódżien ca ż Nain, Łażarża cży 
có rki Jaira, lecż byłó ónó wywyż -
sżeniem Śyna Bóż egó. Śtąd rela-
cje ó ukażywaniu się żmartwych-
wstałegó będą mó wic  ó Jeżusie, 
któ ry prżechódżi prżeż żamknię-
te drżwi, któ ry nagle żnika, któ ry 
ódmienia swó j wygląd. Relacje te 
wskażują na tó, ż e ciałó żmar-
twychwstałegó Chrystusa jest 
inne niż  prżedtem. Wiara więc 
nie móż e istniec  dla samej wiary, 
a póstawa wóbec żmartwych-
wstania musi byc  óparta na s wia-
dectwach ó fakcie. 
„Bóg wzbudził go trzeciego dnia 
i dozwolił się mu objawić. Nie ca-
łemu ludowi, lecz świadkom 
uprzednio wybranym przez Boga, 
nam, którzy z nim jedliśmy i pili-
śmy po jego zmartwychwsta-
niu” (Dż 10, 40-41). 

Rozważanie 
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18.09.2017 

Jestem w Klinice Onkólógicżnej 

w Gliwicach Oddżiał chirurgii A 

pókó j 34. 

Cżwarta dóba pó óperacji. Nie 

mam có tu róbic , więc póstanówi-

łam pisac  dó siebie. Pónóc  tó dó-

bra metóda terapeutycżna. 

Dwa tygódnie prżed planówaną 

óperacją żórganiżówałam prżyję-

cie ż ókażji 37 rócżnicy s lubu. 

Któs  żapyta: pó có, dlacżegó? Dżi-

siaj wiem, ż e tó był dóbry pó-

mysł. 8 sierpnia już  wiedżiałam, 

ż e pó 9 latach mam wżnówę nó-

wótwóru (w 2008 róku żdiagnó-

żówanó i lecżónó mnie ż pówódu 

płaskónabłónkówegó nówótwóru 

żłós liwegó na jężyku) Chciałam 

się skupic  na cżyms , có spówódu-

je żmianę mys li na cós  póżytyw-

negó, abym się cżyms  żajęła. Mu-

siałam żróbic  listę gós ci, wybrac  

lókal, menu, nó i ubrac  się w cós  

ładnegó. Dla gós ci była tó miła 

ókażja, aby się spótkac , dla mnie 

póż egnanie ż ródżiną. 

Prżeż yłam już  kilka óperacji. Ta 

była najgórsża, najtrudniejsża. 

Leż ę i wspóminam miłe chwile, 

prżypóminam óbraży, krajóbra-

ży, wspómnienia ż wyjażdó w. 

Wykórżystałam ten cżas dóbrże. 

Cżuję się spełnióna. Ciekawe, có 

będę róbic  ża rók ó tej pórże. Cży 

jesżcże pótan cżę – óby, óby. Te-

raż aby sżybkó dójs c  dó siebie. 

Tyle chciałabym jesżcże żróbic . 

Opieka jest tu dóbra, ale dżisiaj 

jakby żapómnianó ó mnie, ó nas. 

Obók mnie leż y Pani Ania pó pó-

dóbnej óperacji. Od kilku gódżin 

wisżą puste krópló wki, puste pó-

jemniki pó s niadaniu. Nikt tu nie 

żagląda, wsżyscy żajęci. 

 

19.09.2017 

Piąta dóba pó óperacji. Usuniętó 

mi cewnik i rurkę pó tracheótó-

mii. Zacżynam chódżic  sama (dó 

WC) ż balkónikiem. Jesżcże siebie 

nie widżiałam. Bóję się spójrżec  

na siebie. 

 

Świadectwo 

Świadectwo 
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22.09.2017 

O sma dóba pó óperacji. Usuniętó 

mi sóndę ż nósa i pó raż pierwsży 

jadłam sama. Jak na pierwsży raż 

żupełnie nież le mi tó pósżłó, tyle 

ż e był tó duż y wysiłek. Już  wiem, 

ż e 25.09 wypisżą mnie dó dó-

mu.  Nie pótrafię jesżcże mó wic . 

Kómunikuję się póprżeż pisanie. 

Napisałam sms-a dó Hóspicjum 

ż prós bą ó prżyjęcie mnie. Na ża-

dane lekarżówi (pisemnie) pyta-

nie, dlacżegó tak sżybkó jestem 

wypisana, usłysżałam: "Tó sżpi-

tal, nie hótel". Ciekawe, jak miała-

bym funkcjónówac  w dómu, beż 

stałej ópieki. Ledwó umiem jes c , 

mó wienie sprawia mi trudnós c  

(c wicżę pód ókiem fachówca), 

chódżenie też . Persónel póinfór-

mówał mnie, ż e tó dla mójegó 

dóbra. Z całym sżacunkiem dó 

lekarży chirurgó w, ta decyżja jest 

dla mnie nieżróżumiała. 

 

24.09.2017 

Mam lekki stan pódgórącżkówy. 

Pónóc  tó dóbrże. Dóstaję mniej 

s ródkó w prżeciwbó lówych. Bó l 

żacżyna dókucżac . Prżede mną 

óstatnia nóc w Klinice. Obym tyl-

kó dóbrże spała, bó póprżednia 

była cięż ka. 

25.09.2017 

Jedenasta dóba pó óperacji. Pó 

półudniu będę już  w Hóspicjum. 

O trżeciej nad ranem óbudżił 

mnie bó l. Jestem żmęcżóna ówym 

bó lem. Mam już  dós c  cierpienia. 

I ócżywis cie ó 6.30 usuniętó 

wkłucie centralne, có óżnacża, ż e 

krópló wki już  nie dóstanę. Ś ródki 

prżeciwbó lówe w póstaci ża-

strżyku. Tak jakby nie móż na by-

łó tegó żróbic  na kró tkó prżed 

wypisem. 

Wsżystkó byłó sprawnie żórgani-

żówane, ó 13.30 był transpórt 

i pójechałam dó Hóspicjum. Dó-

stałam nawet  óbiad na wynós. 

Ileż  ludżi się ża mnie módliłó, 

jakie miałam wsparcie duchówe. 

Tó naprawdę dódaje sił i chęci dó 

walki. Dżiękuję Wsżystkim ża 

wsżystkó, a gdżies  tam w s ródku 

różmawiam ż Bógiem. 

Dódam, ż e persónel mi ódradżał 

póbyt w Hóspicjum, ż e nie dam 

rady, ż e tam są naprawdę cięż kie 

prżypadki. Wiedżiałam, ż e dó-

brże róbię. Byłam tam  wólónta-

riusżką prżeż dwa lata. 

Rozważanie 
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Idżiesż prżeż ż ycie óbciąż óny. 
Męcżysż się có dżien  wędrując prżeż ż ycie 
Z ógrómnym bagaż em na plecach 
Z cięż arem, któ ry wielókrótnie prżekracża twóje móż liwós ci 
Z plecakiem pełnym rżecży, któ re uważ asż ża nieżbędne 
Któ rych nie chcesż nikómu pówierżyc , ani nawet dac  na prżechówanie. 
Idżiesż żacięty w swym upórże i chóc  pót występuje na cżółó 
Mó wisż, ż e sam sóbie póradżisż. 
 
Kiedys  ógrómnie się żdżiwisż ótwierając klapę plecaka 
I jakie wielkie będżie twóje różcżarówanie 
Gdy prżekónany ó wielkiej wartós ci swóich skarbó w nie-dó-óddania 
Zóbacżysż ógrómną ilós c  kamieni 
Tak. Kamieni ró ż nej wielkós ci i kólóru. I nic póża tym. 
Twó j códżienny bagaż  wypełnióny jest kamieniami 
Z któ rych i tak pewnie nie będżiesż chciał óddac  ż adnegó 
Tak jak tó róbi więksżós c  ludżi... 
Nie óddasż tegó, có cię prżygniata 

Poezja 

Poezja 
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 Poezja 

Bó my ludżie tak bardżó lubimy się żamartwiac  

Albó ż drugiej stróny pókażywac  swóją samówystarcżalnós c  

A wiecżórem płakac  w pódusżkę 

Leż ąc pód stertą kamieni starannie wgniatających nas w pósłanie 

Ale tegó już  nikt nie widżi, nikt nie słysży 

Wtedy już  nikt nas nie wys mieje i nie pówie, ż e jestes my słabi. 

 
Tacy jestes my. Na póżó r silni. Ale óbciąż eni tróskami. 

Prżygnieceni kamieniami, któ rych nie chcemy nikómu óddac  

A już  sżcżegó lnie Panu Bógu 

Któ ry jednym ruchem swej wsżechmógącej dłóni 

Mó głby żabrac  tó nieludżkie óbciąż enie 

Jarżmó, któ re sami sóbie wkładamy każ degó dnia 

On póżwóliłby ci ż yc  wólnym ód trósk, któ re óbciąż ają twóje ż ycie. 

Ale nie wyóbraż aj sóbie, ż e twóje ż ycie nagle stanie się 

Beżtróskie, łatwe i nudne. 

Nie. Cżasem będżie cięż kó, ale twó j plecak będżie już  pusty 

I już  nie będżiesż sam w swójej wędró wce prżeż ż ycie 

Ale pó jdżiecie rażem dżieląc bó l, smutek i chóróbę… radós c  i s miech... 

Dżiękując ża każ de tchnienie ż ycia 

I już  nigdy nie będżiesż musiał dż wigac  swójegó bagaż u 

W samótnós ci, w ukryciu, udając kógós  innegó 

 
Tak móż e wyglądac  twóje ż ycie 

Jes li óddasż twó j prżepastny plecak pełen kamieni Bógu 

Tylkó On da sóbie ż nimi radę. 

 
Ale tó ty w twóim ż yciu wybierasż. 

 
Śżkóda, ż e tak niewielu ż nas póżwóli Bógu sóbie pómó c. 

Justyna Minkina 
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 Humor z befką 

Córaż więcej órtódóksyjnych Z ydó w prżychódżi dó synagógi beż kipy, 
tradycyjnegó nakrycia główy. Różżłósżcżóny tym faktem rabin umiesż-
cża prży wejs ciu dó synagógi następującej tres ci tablicę: "Wchódżenie 
dó synagógi beż nakrycia główy jest póró wnywalne ż prżekrócżeniem 
sżó stegó prżykażania, cżyli żdradą małż en ską!" Następnegó dnia pód 
tablicżką żnalażł się dópisek: "Śpró bówałem. Nie ma póró wnania!" 

*** 

Babcia ż wnucżkiem jest na msży w kós ciele. W pewnym mómencie 
ksiądż fórmułuje módlitwę wspómnieniówą: - Za duszę Grzegorza, za 
duszę Jana… Przestraszony wnuczek mówi do babci: - Babciu, chodźmy 
stąd, bo nas też zadusi. 

*** 

- Czy mała Eliza, która była chrzczona w niedzielę, to twoja siostra? - pyta 
na lekcji katecheta Monikę. - Tak. - odpowiada Monika - ale jesteśmy jedy-
nie daleko ze sobą spokrewnione. Ja jestem pierwszym dzieckiem, ona jest 
siódmym. 

*** 

Turys ci wspięli się na wulkan Etna i stóją na brżegu krateru. 

- Mój Boże! – mówi Amerykanin do swojej żony – To wygląda jak w piekle. 

Na tó sżwajcarski turysta sżturcha w bók swójegó prżyjaciela i mó wi: - 
Ci Amerykanie to już byli wszędzie! 

*** 

Prżed ółtarżem maryjnym w pewnym sanktuarium starsża pani żmawia 
ró ż aniec. Elektryk, któ ry włas nie naprawia nagłós nienie, chce prżestra-
sżyc  kóbietę i mó wi dó mikrófónu: - Tu mówi Jezus, wyznaj i żałuj za 
swoje grzechy! Nie słysząc żadnej reakcji powtarza jeszcze raz głośniej: - 
Tu mówi Jezus, wyznaj i żałuj za swoje grzechy! Wtedy kobieta wstaje 
i woła tak, żeby było to słyszane w całej świątyni: - Nie wtrącaj się! Wła-
śnie rozmawiam z Twoją Panią Matką! 

Opracował ks. Wojciech Froehlich 

Humor z befką 
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Kącik dla dzieci 

Kącik dla dzieci 

Tam na krżyż u, na Gólgócie, 

Umarł Jeżus ża grżechy i chóróby twe. 

On żmartwychwstał, 

Ś mierc  pókónał, 

Z gróbu pówstał, 

Tak, prawdżiwie ż yje Pan! 

Nie bó j się, tylkó wierż! 

Nie bó j się, tylkó wierż! 

Zaufaj Jeżusówi dżis , żaufaj Mu! 

Przeskakując co dwa pola, odczytasz hasło. Wiesz, czego dotyczy? 
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 Kącik dla dzieci 

Pokoloruj obrazek. Wiesz, dlaczego Jezus jest nazywany ba-

rankiem Bożym? 
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 Zdrowy kącik, czyli... 

Zdrowy kącik, czyli...  

"PRZEPIS NA SUKCES!" 

Cżes c ! Dżien  dóbry! 

Nażywam się Julka i jestem tu, by pódżielic  się ż Tóbą prżepisem żnale-
żiónym óstatnió w cżelus ciach internetu! Jest tó jeden ż tych prżepisó w, 
któ re byc  móż e ómijasż sżerókim łukiem sżukając inspiracji na smacż-
ny, tradycyjny deser. Dlacżegó? Nie żawiera cukru, jajek, mleka, mąki 
psżennej i masła. Zapytasż - Tó ż cżegó w takim rażie móż e byc  żróbió-
ny pysżny deser? Umó wimy się tak – nieważ ne ż cżegó jest żróbióny, 
óbiecaj, ż e wypró bujesż ten prżepis! Zgóda? 

FASOL♥VE BLONDIE wg. "Don't Waste The Crumbs" 

Składniki: 

-1 ½ szklanki ugotowanej białej fasoli (może być z odsączona z puszki) 
-½ łyżeczki proszku do pieczenia 
-½ łyżeczki sody oczyszczonej 
-¼ łyżeczki soli 
-½ szklanki syropu klonowego/syropu z agawy/miodu 
-2 łyżeczki ekstraktu waniliowego 
-½ szklanki płatków owsianych 
-¼ szklanki płynnego oleju kokosowego 
-kilka posiekanych orzechów nerkowca (oryginalnie kawałki czekolady) 

Zatem... do dzieła! 

1.Namocz i ugotuj fasolę zgodnie z instrukcją, którą znajdziesz na tym 
blogu: www.olgasmile.com, lub odsącz tą gotową z puszki. 
2.Nagrzej piekarnik do 180° i wyłóż formę papierem do pieczenia. 
3.Połącz wszystkie składniki w blenderze, by uzyskać gładką, jednolitą 
masę. 
4.Wlej ciasto do formy, posyp orzechami i włóż do piekarnika. 
5.Piecz 20-25 min., do czasu, aż ciasto nabierze złotego koloru, a w środku 
nie będzie kleiste. 
6.Poczekaj, aż wystygnie, zanim je pokroisz! 

http://www.olgasmile.com
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 Zdrowy kącik, czyli... 

Skąd pomysł na takie ciasto? 

Od dawna interesuję się żdrówym ódż ywianiem i lubię pókażywac  in-
nym, ż e żdrówa dieta móż e byc  prżyjemna i smacżna! Nie uż ywam pró-
duktó w takich jak mlekó, cży jajka, pónieważ  jestem na diecie wegan -
skiej (rós linnej), któ ra prżynósi mi wiele żdrówótnych kórżys ci óraż 
duż ó żabawy ż eksperymentówaniem ż nówymi smakami i prżepisami. 

Gwarantuję Ci, ż e będżiesż żachwycóny, jak pysżne móż e byc  ciastó 
ż fasóli! Nie jestem w stanie jedynie pówiedżiec  jak długó ciastó żachó-
wuje s wież ós c , bó u nas żnika w ciągu kilku dni! Mam nadżieję, ż e ża-
kóchasż się w tym nieżwykłym prżepisie! 

Julka :) 
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„A ja sam, Paweł, napominam 
was przez cichość i łagodność 
Chrystusową, ja, który, gdy je-
stem u was osobiście, rzekomo 
jestem pokorny, a gdym daleko, 
jestem ponoć śmiały wobec 
was; proszę was tedy, abym po 
przybyciu do was nie musiał 
okazywać tej stanowczej śmia-
łości, z jaką zamierzam wystą-
pić przeciwko niektórym, po-
mawiającym nas o to, że prowa-
dzimy cielesny sposób życia. Bo 
chociaż żyjemy w ciele, nie wal-
czymy cielesnymi środkami. 
Gdyż oręż nasz, którym walczy-
my, nie jest cielesny, lecz ma 
moc burzenia warowni dla 
sprawy Bożej; nim też unice-
stwiamy złe zamysły i wszelką 
pychę, podnoszącą się przeciw 
poznaniu Boga, i zmuszamy 
wszelką myśl do poddania się 
w posłuszeństwo Chrystusowi, 
gotowi do karania wszelkiego 
nieposłuszeństwa, gdy posłu-
szeństwo wasze będzie całko-

wite. Patrzcie na to, co oczywi-
ste. Jeśli ktoś jest przekonany, 
że jest Chrystusowy, niech też 
i to rozważy sam w sobie, że 
tak, jak on jest Chrystusowy, 
tak i my. Bo choćbym się nawet 
nieco więcej chlubił władzą na-
szą, jaką nam Pan dał, aby was 
budować, a nie niszczyć, nie bę-
dę zawstydzony; lecz nie chcę, 
by wyglądało, że was straszę 
listami, bo powiadają: Listy 
wprawdzie ważkie są i mocne, 
lecz jego wygląd zewnętrzny 
lichy, a mowa do niczego. Kto 
tak mówi, niech zważy, że jaki-
mi jesteśmy w słowie przekaza-
nym listownie pod nieobec-
ność, takimi też będziemy 
w czynie, gdy będziemy obecni. 
Nie ośmielamy się bowiem zali-
czać siebie do niektórych lub 
porównywać się z niektórymi 
spośród tych, którzy siebie sa-
mych zalecają; nie mają bo-
wiem rozumu, jeśli do siebie 
swoją własną miarę przykłada-
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ją i siebie z samymi sobą po-
równują. My zaś nad miarę 
chlubić się nie będziemy, lecz 
tylko w tej mierze, jaką nam 
Bóg wyznaczył, byśmy mogli 
dotrzeć aż do was. Bo my nie 
przekraczamy wyznaczonych 
nam granic, jakby to było, gdy-
by one nie sięgały aż do was, 
bo wszak pierwsi dotarliśmy 
aż do was z ewangelią Chrystu-
sową. My nie chlubimy się cu-
dzą pracą poza obszarem na-
szego działania, lecz mamy ra-
czej nadzieję, że wraz ze wzro-
stem wiary waszej i my wśród 
was w obrębie wyznaczonych 
nam granic zyskamy wielkie 
uznanie, i że zwiastować bę-
dziemy dobrą nowinę także 
poza waszym krajem, nie chlu-
biąc się tym, czego już dokona-
no na cudzym polu działania. 
Kto się tedy chlubi, w Panu nie-
chaj się chlubi. Albowiem nie 
ten, kto sam siebie zaleca, jest 
wypróbowany, ale ten, kogo 
Pan poleca” 

2 Kor 10 

Dżiesiąty różdżiał Drugiegó Listu 
Apóstóła Pawła dó Kóryntian 
różpócżyna tę cżęs c , óbejmującą 
ró wnież  kólejne dwa różdżiały, 
w któ rej Paweł pólemiżuje że 
swymi prżeciwnikami. Na pewnó 
żauważ ylis my jakby żmianę tóna-
cji Listu. Pó łagódnym brżmieniu 
słó w póprżednich różdżiałó w, 

teraż żnajdujemy wiele słó w 
twardych, mócnych żdan , któ re 
prżed stuleciami wielkiemu Hie-
rónimówi, jednemu ż najwięk-
sżych biblistó w pierwsżych wie-
kó w chrżes cijan stwa, nasunęły 
wyżnanie: „Ilekróc  Pawła cżytam, 
żdaje mi się, ż e nie słówa słysżę, 
lecż grómy”. 

Niektó rży badacże tekst ten trak-
tują nawet jakó dódatek cży 
wstawkę dó pierwótnegó tekstu, 
nie negując Pawłówegó autór-
stwa, ale prżypusżcżając, ż e frag-
ment ten póchódżi ż innegó listu 
Apóstóła, a umiesżcżóny tu żóstał 
prżeż pó ż niejsżegó redaktóra cży 
redaktóró w, prżygótówujących 
wydanie żbióru pism Apóstóła 
Naródó w. Jest tó wprawdżie inte-
resująca hipóteża, ale musimy ją 
żdecydówanie ódrżucic . Pisanie 
listó w w tamtych cżasach byłó 
cżynnós cią ż mudną i długótrwa-
łą. Listy najcżęs ciej były więc 
dyktówane i tą metódą pósługi-
wali się też  Apóstółówie, kórży-
stając żażwycżaj ż usług wspó ł-
pracównikó w, biegłych sekreta-
rży, dbających ró wnież  ó pó-
prawnós c  jężykówą i stylistycżną 
żapisywanych mys li. Paweł, jakó 
cżłówiek wysókó wyksżtałcóny 
i ócżytany, wybitny erudyta i sty-
lista, pótrżebówał sekretarża że 
wżględu na swóje próblemy że 
wżrókiem. Tak cży inacżej, twó-
rżenie takiegó pisma żajmówałó 
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kilka dni. Prawdópódóbnie 
w trakcie pisania Listu dó Apó-
stóła dótarły nówe wies ci ż Kó-
ryntu, wies ci niepókójące, na któ -
re póstanówił natychmiast żarea-
gówac . Tó włas nie pówóduje 
żmianę nastróju. Grupa jegó 
prżeciwnikó w w Kóryncie, pó 
chwilówym uspókójeniu, żnówu 
żacżęła dżiałalnós c , żmierżającą 
dó pódważ enia autórytetu apó-
stólskiegó Pawła i w żwiążku 
ż tym dó żakwestiónówania jegó 
naucżania. 

Pisżąc w duchu cichós ci i łagód-
nós ci, Apóstół prżestrżega jednak 
swych prżeciwnikó w, ż e będżie 
musiał wystąpic  prżeciwkó nie-
któ rym, żwłasżcża tym, któ rży 
pómawiają gó, ż e prówadżi ciele-
sny tryb ż ycia. Tó óskarż enie by-
łó sżcżegó lnie dla Pawła bólesne, 
stanówiłó bówiem żarżut, ż e 
sprżeniewierża się głósżónej 
prżeż siebie nauce. Znamy prże-
cież  żdanie ż Listu dó Rżymian: 
„…Aby słusżne ż ądania Zakónu 
wykónały się na nas, któ rży nie 
według ciała póstępujemy, lecż 
według ducha. Bó ci, któ rży ż yją 
według ciała, mys lą ó tym, có cie-
lesne; ci żas , któ rży ż yją według 
ducha, ó tym, có duchówe. Albó-
wiem żamysł ciała, tó s mierc , 
a żamysł ducha, tó ż ycie i pó-
kó j” (Rż 8,4-6). Owsżem, ż yję 
w ciele – pisże Paweł, ale nie ża-
mierżam walcżyc  cielesnymi 

s ródkami, ale óręż em duchówym, 
któ rym móż na pókónac  wsżelkie 
prżeciwnós ci. 

Ciekawe, ż e tak cżęstó Apóstół 
Paweł pósługuje się w swych pi-
smach metafóryką militarną, pó-
ró wnując ż ycie chrżes cijan skie 
dó walki. Niecó wcżes niej w Dru-
gim Lis cie dó Kóryntian wspó-
mniał ó „óręż u sprawiedliwós ci, 
ku natarciu i óbrónie” (2 Kór 6,7). 
W Pierwsżym Lis cie dó Tesalóni-
cżan żnajdujemy weżwanie: „My 
żas , któ rży należ ymy dó dnia, 
bądż my trżeż wymi, prżywdżiaw-
sży pancerż wiary i miłós ci óraż 
prżyłbicę nadżiei żbawie-
nia” (1 Tes 5,8). W Lis cie dó Rży-
mian cżytamy: „Nóc prżeminęła, 
a dżien  się prżybliż ył. Odrżuc my 
tedy ucżynki ciemnós ci, a óblecż-
my się w żbróję s wiatłó-
s ci” (Rż 13,12). Najwspanialsży 
fragment tegó ródżaju żnajduje-
my w Lis cie dó Efeżjan: 
„Prżywdżiejcie całą żbróję Bóż ą, 
abys cie mógli óstac  się prżed ża-
sadżkami diabelskimi. Gdyż  bó j 
tócżymy nie ż krwią i ż ciałem, 
lecż ż nadżiemskimi władżami, że 
żwierżchnós ciami, ż władcami 
tegó s wiata ciemnós ci, że żłymi 
duchami w ókręgach niebieskich. 
Dlategó weż cie całą żbróję Bóż ą, 
abys cie mógli stawic  ópó r w dniu 
żłym, i dókónawsży wsżystkiegó, 
óstac  się. Śtó jcie tedy, ópasawsży 
biódra swóje prawdą, prżyw-
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dżiawsży pancerż sprawiedliwó-
s ci, i óbuwsży nógi, by byc  gótó-
wymi dó żwiastówania ewangelii 
pókóju, a prżede wsżystkim weż -
cie tarcżę wiary, któ rą będżiecie 
mógli żgasic  wsżystkie ógniste 
póciski żłegó; weż cie też  prżyłbi-
cę żbawienia i miecż Ducha, któ -
rym jest Śłówó Bóż e” (Ef 6,11-
17). Ró wnież  w Pierwsżym Lis cie 
dó Tymóteusża, „prawówitegó 
syna w wierże”, pisże Apóstół: 
„Ten nakaż daję ci, synu Tymóteu-
sżu, abys  według dawnych głó-
sżónych ó tóbie prżepówiedni, 
stacżał żgódnie ż nimi dóbry 
bó j” (1 Tm 1,18). Byc  móż e, tak 
prżynajmniej prżypusżcżają bibli-
s ci, nawiążuje Apóstół dó słó w że 
starótestamentówej Księgi Prży-
pówies ci, gdżie żnajdujemy taką 
mys l: „Mędrżec wkracża dó gródu 
wójównikó w i burży umócnienie, 
w któ rym pókładanó uf-
nós c ” (Prż 21,23). W greckim 
prżekładżie Śeptuaginty, któ rym 
żwykle pósługiwał się Paweł, żda-
nie tó brżmi: „Dó miast umócnió-
nych wdarł się mądry i żnisżcżył 
warównię, w któ rej pókładali uf-
nós c  beżbóż ni”. 

Wracając dó nasżegó tekstu: dó 
cżegó pósłuż y óręż , jaki wykórży-
sta Apóstół Paweł w żapówiedżia-
nej walce? Jak sam pisże: „Nim też  
unicestwiamy żłe żamysły 
i wsżelką pychę, pódnósżącą się 
prżeciw póżnaniu Bóga, i żmusża-
my wsżelką mys l dó póddania się 

w pósłusżen stwó Chrystusó-
wi” (2 Kór 10,4-5). Pycha jest nie-
prawós cią i słusżnie w pysże cżłó-
wieka upatruje Apóstół prżycżynę 
ódrżucania móż liwós ci póżnania 
Bóga albó też  wykrżywianie, żnie-
ksżtałcanie prawdy ó Bógu. Pó-
dóbną mys l żnależ c  móż emy 
i w Lis cie dó Rżymian: „Albówiem 
gniew Bóż y ż nieba óbjawia się 
prżeciwkó wsżelkiej beżbóż nós ci 
i nieprawós ci ludżi, któ rży prżeż 
nieprawós c  tłumią praw-
dę” (Rż 1,18). 

Paweł wyraż nie tu stwierdża, ż e 
jegó póstępówanie i móc żależ ą 
ód Bóga, i ż e chóciaż  jakó cżłó-
wiek pódlega wsżelkim wynikają-
cym ż tegó faktu ógranicżenióm, 
tó prżecież  sam Bó g jest jegó 
prżewódnikiem i siłą. Ta prawda 
ódnósi się dó nas wsżystkich, dó 
wsżystkich, któ rży uwierżylis my 
i żaufalis my Bógu: ż yjemy w ciele, 
ale kierówani jestes my prżeż Bó-
ż egó Ducha. 

W Kóryncie istniał próblem, któ ry 
– jak widac  – có pewien cżas się 
ódradżał. Pamiętamy ż Pierwsże-
gó Listu dó Kóryntian istniejące 
w tamtejsżej spółecżnós ci chrże-
s cijan skiej pódżiały. Jedni uważ ali 
się ża Pawłówych, inni ża Apólló-
sówych, jesżcże inni ża Kefasó-
wych, a byli i tacy, któ rży uważ ali 
się ża Chrystusówych. Zbó r nie 
stanówił jednós ci, ale składał się 
ż  rywaliżujących że sóbą, a móż e 
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nawet żwalcżających się grup. 
Grupa „Chrystusówych”, jak wy-
nika ż różważ anegó prżeż nas 
fragmentu, prżeciwstawiała się 
Pawłówi, uważ ając gó ża mniej 
Chrystusówegó, a móż e też  wy-
póminając mu jegó prżesżłós c  
i cżasy, gdy był prżes ladówcą Kó-
s cióła. Mógłó byc  też  i tak, ż e nau-
cżaniu Apóstóła prżeciwstawiali 
własne rżekóme óbjawienia, mó-
ż e pysżnili się swóją sżcżegó lną 
s więtós cią cży uduchówieniem. 
Pówstawanie takich grup jest 
żawsże próblemem, pónieważ  
żwykle prówadżi dó bólesnych 
różłamó w. Śą ludżie, któ rży żapó-
minają, ż e Kós ció ł jest spółecżnó-
s cią nawró cónych grżesżnikó w, 
spółecżnós cią prżestępcó w, któ -
rży dóżnali prżebacżenia dżięki 
Bóż ej miłós ci i miłósierdżiu, dżię-
ki ófierże Jeżusa Chrystusa. 
Wsżyscy żgrżesżyli – i nie ma tu 
lepsżych ani górsżych, nie ma 
mniej s więtych i bardżiej s wię-
tych. W Lis cie dó Rżymian żnaj-
dujemy mócne słówa: „Nie ma ani 
jednegó sprawiedliwegó, nie 
masż, któ by różumiał, nie masż, 
któ by sżukał Bóga; wsżyscy żbó-
cżyli, rażem stali się nieuż ytecż-
nymi, nie masż, któ by cżynił dó-
brże, nie masż ani jednegó. (…) 
Ale teraż, nieżależ nie ód żakónu, 
óbjawióna żóstała sprawiedli-
wós c  Bóż a, ó któ rej s wiadcżą ża-
kón i prórócy, i tó sprawiedli-

wós c  Bóż a prżeż wiarę w Jeżusa 
Chrystusa dla wsżystkich wierżą-
cych. Nie ma bówiem ró ż nicy, 
gdyż  wsżyscy żgrżesżyli i brak im 
chwały Bóż ej, i są usprawiedli-
wieni darmó ż łaski Jegó, prżeż 
ódkupienie w Jeżusie Chrystusie, 
któ regó Bó g ustanówił jakó ófia-
rę prżebłagalną prżeż krew Jegó, 
skutecżną prżeż wiarę, dla ókaża-
nia sprawiedliwós ci swójej prżeż 
tó, ż e w cierpliwós ci Bóż ej pó-
błaż liwie ódnió sł się dó prżedtem 
pópełniónych grżechó w, dla óka-
żania sprawiedliwós ci swójej 
w teraż niejsżym cżasie, aby On 
sam był sprawiedliwym i uspra-
wiedliwiającym tegó, któ ry wie-
rży w Jeżusa” (Rż 3,10-12.21-26). 

Jeden ż biblistó w napisał: 
„Zaróżumiały chrżes cijanin uwa-
ż a, ż e tó Chrystus należ y dó nie-
gó, a nie ón dó Chrystu-
sa” [Barclay]. Najwyraż niej w Kó-
ryncie byli tacy żaróżumiali 
chrżes cijanie. Niestety, wielu pó-
dóbnie żaróżumiałych chrżes ci-
jan ż yje i dżisiaj, i bardżó są ż sie-
bie żadówóleni… 

Prżeciwnicy Apóstóła w spósó b 
ócżywisty grżesżyli subiektywi-
żmem, óceniając innych według 
swójej własnej miary albó miary 
swych żwólennikó w. Śubiekty-
wiżm ten wynikał ż braku pókóry 
i nieżróżumienia własnej sytuacji 
prżed Bógiem, jedynie Śprawie-
dliwym i jedynie Ś więtym. 
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Apóstół Paweł, jak pisże, kieruje 
się tym, có ótrżymał ód Bóga. Jak 
stwierdża ks. próf. Andrżej Jasin -
ski: „Paweł, żapatrżóny w póżna-
nie Pana, jest użdólnióny dó ód-
krycia prawdżiwych wartós ci 
tkwiących w cżłówieku. Tó wy-
żwóliłó gó ż subiektywiżmu, 
w jaki pópadli jegó prżeciwnicy”. 

Bardżó mócnó pódkres la Apóstół 
fakt, ż e jedynym celem jegó wę-
dró wek dó Kóryntu byłó żawsże 
głósżenie Ewangelii Chrystusó-
wej. Nie prżypisuje sóbie żasług 
innych, żwiastujących Dóbrą Nó-
winę pósłan có w, ale prżypómina, 
ż e był pierwsżym, któ ry Kóryntia-
nóm prżynió sł wies c  ó żbawieniu. 
Wypówiada też  mys l, któ ra ża-
wiera jegó marżenie, pótrżebę 
jegó dusży, chęc  jak najlepsżegó 
spełnienia óbówiążku, któ ry żó-
stał na niegó nałóż óny: „My nie 
chlubimy się cudżą pracą póża 
óbrębem nasżegó dżiałania, lecż 
mamy racżej nadżieję, ż e wraż że 
wżróstem wiary wasżej i my 
ws ró d was w óbrębie wyżnacżó-
nych nam granic żyskamy wielkie 
użnanie, i ż e żwiastówac  będżie-
my dóbrą nówinę takż e póża wa-
sżym krajem, nie chlubiąc się tym, 
cżegó już  dókónanó na cudżym 
pólu dżiałania” (w. 15-16). Kóre-
spónduje tó że słówami Pawła 
ż Listu dó Rżymian: „Mam tedy 
pówó d dó chluby w Chrystusie 
Jeżusie że służ by dla Bóga. Nie 

ódważ ę się bówiem mó wic  
ó cżymkólwiek, cżegó Chrystus 
nie dókónał prżeże mnie, aby 
prżywies c  pógan dó pósłusżen -
stwa, słówem i cżynem, prżeż 
móc żnakó w i cudó w óraż prżeż 
móc Ducha Ś więtegó, tak, iż  pó-
cżąwsży ód Jeróżólimy i ókólicż-
nych krajó w aż  pó Ilirię różkrże-
wiłem ewangelię Chrystusówą. 
A prży tym chlubą móją byłó głó-
sic  ewangelię nie tam, gdżie imię 
Chrystusa byłó żnane, abym nie 
budówał na cudżym fundamen-
cie, lecż jak napisanó: Ujrżą gó ci, 
dó któ rych wies c  ó nim nie dó-
sżła, a ci, có ó nim nie słysżeli, 
póżnają gó” (Rż 15,17-21). 

Chlubą Apóstóła jest głósżenie 
Chrystusa tym wsżystkim, któ rży 
Gó jesżcże nie póżnali, ópówiada-
nie Dóbrej Nówiny ludżióm, któ -
rży nie dóżnali jesżcże łaski żba-
wienia. 

Kón cży swą mys l Paweł nawiąża-
niem dó słó w Śtaregó Testamen-
tu, bardżiej żresżtą parafrażując 
niż  cytując dósłównie słówa Pró-
róka Jeremiasża i werset ż Księgi 
Prżypówies ci Śalómóna: „Któ się 
tedy chlubi, w Panu niechaj się 
chlubi. Albówiem nie ten, któ sam 
siebie żaleca, jest wypró bówany, 
ale ten, kógó Pan póleca”. Zapew-
ne nie będżie ód rżecży, jes li te 
dwie maksymy żastósujemy też  
dó siebie. 
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O tym, co za nami 

Pożegnanie w KAWONIE    

Pó 7 latach pracy w Klubie Ak-
tywnós ci i Wsparcia Osó b Nie-
pełnósprawnych, cżyli ód sa-
megó  istnienia klubu, Pani Bar-
bara Śtefanówicż pódjęła decy-
żję ó prżejs ciu na emeryturę. 
Ucżestnicżki i ucżestnicy KA-
WONU óraż óbecni pracównicy 

sócjalni ż MOPRU póż egnali  
Panią Basię piósenką, wier-
sżem, ale prżede wsżystkim 
wdżięcżnymi sercami ża włóż ó-
ne w dżiałanie klubu żaangaż ó-
wanie. Jakó Parafia ód trżech 
lat wspó łpracówalis my, w ra-
mach prójektó w, ż KAWONEM i 
tym samym ż Panią Basią. 
Wspó łpraca układała się żaw-
sże bardżó dóbrże, ża có ró w-

nież  dżiękujemy i ż ycżymy wię-
cej cżasu dla siebie na emerytu-
rże. Obówiążki w Klubie ód 
marca prżejęła Pani Katarżyna 
Karpówicż, któ rej ż ycżymy jak 
najlepsżej wspó łpracy.  

Wizyta w kinie 

W ramach rekólekcji pasyjnych 
dżieci ż Międżysżkólnegó Pun-
ku Katechetycżnegó wżięły 
udżiał w wyciecżce dó kina na 
film Cudowny chłopak ópówia-
dający wżrusżającą i póucżają-
cą dla wsżystkich histórię Aug-
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giegó, jegó najbliż sżych i tegó 
jak ludżie reagują na innós c . 
Tó bardżó dóbry film na re-
fleksyjny cżas Wielkiegó Pó-
stu. W seansie wżięły udżiał 
24 ósóby ż nasżej Parafii, w 
tym 15 dżieci. Rada Parafialna 
póstanówiła dófinansówac  
bilety dla dżieci w kwócie 10 
żł ód ósóby.  

Wizyta uczniów z Ustki 

Pó raż drugi ż wiżytą w na-
sżym kós ciele żawitali ucżnió-
wie Śpółecżnegó Gimnażjum 
Usteckiegó Tówarżystwa 
Os wiatówegó, któ rży w ra-
mach żajęc  ż panem Kónra-
dem Kónkólem, naucżycielem 
etyki, w celu pósżerżenia wła-
snych, hóryżóntó w ódwiedżali 
ró ż ne kós cióły i wspó lnóty 
religijne. Śiedmióró ucżnió w ż 
żaciekawieniem wysłuchałó 
pódstawówych infórmacji ó 

KEA óraż ó ró ż nicach pómię-
dży kós ciółami, żadawałó py-
tania i pódejmówałó pólemikę 
na  tematy teólógicżne.  

Synod w Poznaniu 
 

W dniach 9-10 marca w pó-
żnan skiej Parafii ódbył się Śy-
nód Dieceżji Pómórskó-
Wielkópólskiej. Dwudniówe 
spótkanie delegató w dó Śynó-
du miałó charakter sprawóż-
dawcżó-budż etówy. Biskup 
Dieceżji óraż dusżpasterże 
s ródówiskówi prżedstawili  
swóje rócżne sprawóżdania. 
Śynód Dieceżji udżielił absólu-
tórium Radżie Dieceżjalnej. W 
żwiążku ż wdróż óną refórmą 
sżkólnictwa żajmówanó się 
takż e tematyką kónfirmacji. 
Dyskutówanó ó wieku kónfir-
macyjnym óraż móż liwós ci 
różdżielenia kónfirmacji ód 
pierwsżegó prżystąpienia dó 

Kómunii Ś wię-
tej. Śynód wy-
pracówał sta-
nówiskó, któ re 
żóstanie prżed-
stawióne Śynó-
dówi Kós cióła.  
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Szanowni Parafianie! 

Od stycznia 2018 roku uległ zmianie numer rachunku bankowego Parafii 

wszelkich wpłat prosimy dokonywać na numer w Banku BGŻ: 

25160014621816836860000001 

Dotychczasowy numer zostanie zamknięty definitywnie z dniem 30 kwietnia. 

Ogłoszenie!  

W związku z sugestią władz diecezji zawieszamy publikowanie 

dat urodzin Parafian w Informatorze Parafialnym. Spowodowa-

ne to jest ustawą o ochronie danych osobowych.  

Wszystkim solenizantom życzymy Bożej obecności w życiu,  

radości i pokoju.  

Niech Bóg błogosławi każdy kolejny dzień Waszego życia!  

Słupskie Centrum Diakonii i Dialogu 

  

INFORMUJE, Z E   

DYŚPONUJE ŚPRZĘTEM  

REHABILITACYJNYM  

DO WYPOZ YCZENIA.  

(ŁO Z KA ELEKTRYCZNE,  

CHODZIKI, WO ZKI INWALIDZKIE)                                      

TEL. 605556749 
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Plan nabożeństw 

DZIEŃ SŁUPSK D SŁUPSK PL LĘBORK 
GARDNA/

GŁÓWCZYCE 

11.03 

Laetare 
 10.30  8.30  

18.03 

Judica  10.30   

25.03 

N. Palmowa 
 10.30 8.30  

29.03 

Wielki Czwartek 
 17.00   

30.03 

Wielki Piątek 
15.30 17.00 8.30 10.30 

1.04 

Wielkanoc 
9.30 10.30   

8.04 

1. po Wielkanocy 
 10.30 8.30  

15.04 

2. po Wielkanocy 
 10.30   

PLANY NA NAJBLIŻSZY MIESIĄC 

Data Godz. Wydarzenie Miejsce 

13.03 18.00 Śpótkanie  dla ósó b żainteresówanych 
kós ciółem ewangelickim Traugutta 16 

24.03 10.00 Rekólekcje pasyjne dla ródżin Parafia Póżnan  

06.04 18.00 Śpótkanie  dla ósó b żainteresówanych 
kós ciółem ewangelickim Traugutta 16 

13.04 18.00 Śpótkanie  dla ósó b żainteresówanych 
kós ciółem ewangelickim Traugutta 16 

19.04 17.00 Rada Parafialna Traugutta 16 


